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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Клип 1: „Какво представляват данъците?“ 
Описание на клипа 

 

 

Представителн
о изображение 

 

 
Заглавие Какво представляват данъците? 

Кратко 
описание 

Клипът представя понятието за данък и данъчно облагане на младежката 
аудитория с помощта на робот от космоса (2QT), който ще бъде водачът на 
учениците. Урокът въвежда понятието „общ принос“ и го свързва с идеята за 
подпомагане на общото благо. Понятията са обяснени с използването на 
примери от ежедневния живот, с които учениците лесно могат да ги 
свържат. 

Данъците са обособени сред другите видове плащания и са представени 
основните им характеристики. Всяка характеристика се обяснява с 
използването на визуални символи и диалог така, че лесно да се разбере. 
Дадена е синтетична дефиниция за данъците, която обобщава понятията, 
представени в целия урок. 

 

Подробна 
информация 

Основна цел: 

Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат понятията за 
данък и данъчно облагане. 

Цели: 
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Урокът е самостоятелен материал за онлайн обучение. Структуриран е както 
следва:  

o Основни характеристики на данъците 

o Данъците са общ принос 

o Финансиране на общото благо 

o С какво се отличават данъците? 

o Основна дефиниция за данъци 

o Заключение 

Урокът може да се използва изцяло или учителите могат да използват 
конкретни раздели от него, както смятат за уместно. Средното време, 
предвидено за провеждане на целия урок и предложените допълнителни 
учебни дейности, е около 30 минути. 

Материали: 
Микроклип „Какво представляват данъците?“ 
Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор) 

  

Речник: 

данък, данъчно облагане 

Как се 
използва този 
урок 

Стъпки на заниманието: 

Въведение 

Урокът може да бъде открит с обсъждане на темата за данъците: 

- Кой може да ни каже какво представляват данъците?  

- Запознати ли сте с понятието?  

- Звучи ли ви непознато, като нещо напълно извън вашия свят? 

Дискусията ще представи клипа и главния му герой. 2QT трябва да научи 
какво представляват данъците, но няма абсолютно никаква идея защо те 
съществуват, какво означават, как действат, кой ги плаща. 

Основни характеристики на данъците: данъците са общ принос 

След като пуснете тази част на клипа, обсъдете дали учениците някога са 
мислили да събират ресурси съвместно със своите съученици или 
приятели с цел да направят нещо заедно.  

- Какви са били резултатите?  

- Помогнала ли е числеността? 

 

Основни характеристики на данъците: финансиране на общото благо 

След като пуснете тази част на клипа, насочете вниманието върху идеята 
за „обществена услуга“. Дайте примери с някои от услугите, представени 
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в клипа. Свържете обществените услуги с общи нужди и с общото благо. 

Попитайте учениците дали са използвали някоя от тези услуги и дали са 
наясно с тяхното значение за живота на всеки гражданин.  

Поговорете за това как се финансират тези услуги. 

 

С какво се отличават данъците? 

Това е идеалната възможност да обсъдите с класа въпросите, 
повдигнати от 2QT. Обсъдете понятията в диаграмата (задължителен 
принос, изискван само от държавни органи, използван за плащане на 
обществените стоки и услуги) 

Основна дефиниция за данъци 

Помолете учениците да дадат свои собствени определения за данъци. 
Пуснете раздела от клипа. Сравнете дефиницията в клипа с тези, дадени 
от учениците, и коментирайте. 

Заключение 

Може да бъде предизвикана дискусия в класа въз основа на понятията, 
представени в микроклипа: 

- Можете ли да назовете обществена услуга? 

- Възползвате ли се от обществени услуги? От какви обществени 
услуги се възползвате? 

- Трябва ли всички да плащат за обществените услуги? Защо 
трябва да го правят? Защо не трябва да го правят? 

- Какво ни помагат да постигнем данъците? 

Учениците могат също така да проведат кратки интервюта с родителите 
си въз основа на въпросите, обсъдени в края на занятието, и след това да 
представят интервютата в клас. 

 

 

Категория Микроучене 

Основна 
целева група 

от 9 до 12-годишна възраст 

Сродни 
училищни 
теми 

икономика, етика, Европа и ние, математика, английски език като втори 
език, хуманитарни науки 
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